
UCHWAŁA NR XXIX/285/21 
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 
 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa” 
 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. W celu motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci przyjmuje się „Lokalny 
Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych  
na terenie Gminy Miasta Braniewa”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Braniewie 

/-/ Dariusz Frąckiewicz 
 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/285/21 
Rady Miejskiej w Braniewie 
z dnia 24 listopada 2021 r. 

 
 „Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  

położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa” 
 
 

§ 1. 1. Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  
położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa ma charakter edukacyjno-motywacyjny, 
wspierający edukację uzdolnionych uczniów. 
2. Cele programu: 
1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 
2) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie dysproporcji w dostępie  
do edukacji, 
3) stymulowanie aktywności, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży, 
4) podnoszenie jakości kształcenia w szkołach, poprzez inspirowanie nauczycieli  
i dyrektorów szkół do poszerzania oferty edukacyjnej służącej rozwijaniu indywidualnych 
potrzeb i zainteresowań uczniów, 
5) wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, której zainteresowania wykraczają poza 
szkolny program nauczania i która aktywnie działając na płaszczyźnie naukowej osiąga 
znaczące sukcesy, 
6) doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 
§ 2. Oczekiwane rezultaty programu: 
1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów, 
2) możliwości indywidualnego rozwoju uczniów, 
3) wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej. 
§ 3. 1. Program, o którym mowa w § 1, będzie realizowany poprzez stypendium Burmistrza 
Miasta Braniewa dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położonych na terenie 
Gminy Miasta Braniewa 
2. Realizacja programu będzie odbywała się na podstawie Regulaminu przyznawania 
stypendiów. 
§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona 
będzie corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Braniewie. 
 

 

 

 

 

 


